Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Eindhoven,
hieonder vind je een een stukje geschiedenis over Eindhoven en een kleine plattegrond van
Eindhoven met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit
te voeren. De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben
je vrij om te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere
willekeurige locatie van de stad uitgevoerd worden.

Eindhoven Toen & Nu
De gemeente Eindhoven omvat naast de gelijknamige stad Eindhoven tevens het dorp Acht.
Eindhoven is de vijfde gemeente van Nederland naar inwonertal. De gemeente telt 223.876
inwoners (31 maart 2015, bron: CBS)
Eindhoven moet gezien worden als een gestichte (en niet geleidelijk gegroeide) nederzetting binnen
de stedenpolitiek van Hendrik I. Op de plaats van het oude kasteel uit de vijftiende eeuw ligt nu
villa Ravensdonck, dichtbij het augustijnenklooster Mariënhage. In 1583 werd na het Beleg van
Eindhoven de omwalling weer afgebroken. Binnen de wallen lag de middeleeuwse St.Catharinakerk, die in 1860 werd afgebroken. Ten gevolge van de industriële ontwikkeling trokken
de Eindhovense fabrieken rond 1900 steeds meer werknemers aan. Dat waren onder meer
de textielfabriekenvan, tabaksverwerkers en de stoomlederfabriek, de
Koninklijke lucifersfabrieken Mennen & Keunen, sigarenkistmaker Brüning en de
gloeilampenfabriek Philips vanaf 1891. In 1920 ontstond de huidige gemeente Eindhoven, toen ook
wel Groot-Eindhoven genaamd, uit een fusie van de oorspronkelijke gemeente Eindhoven, die niet
veel meer dan de huidige binnenstad omvatte, met de omliggende
gemeenten Strijp, Woensel, Gestel, Tongelre en Stratum.

Fotografie opdrachten
FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde
opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een
fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de
opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal
fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op http://fotojam.nl/de-opdrachten/

Plattegrond Eindhoven

Toelichting interessante fotolocaties
Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In
de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.
1. Evoluon (Noord Brabantlaan 1A)
Het Evoluon is als gemeentelijk monument van Eindhoven een icoon. De koepel is adembenemend
en betoverend. Het is ondanks de bouw in 1963 nog steeds een modern gebouw.
2. Centraal Station
Centraal Station Wist je dat dit station behoort tot de mooiste in de wereld? Het is opgenomen in de
catalogus van “Le Temps des Gares”, de beroemde lijst met gedenkwaardige stationsgebouwen op
aarde. Verder heeft het Eindhovense stationsgebouw in Nederland de status van topmonument uit de
wederopbouw periode. Die status krijg je niet als je een “dertien in een dozijn” station bent.
3. De lichttoren (Lichttoren)
Toen de rijkswegen rondom Eindhoven nog niet waren aangelegd, ging een groot deel van het
noord - zuid vv verkeer dwars door het centrum van Eindhoven. Reed je op deze weg, dan rees
direct na het spoor de kenmerkende witte hoge zevenhoekige toren op. In de Lichttoren vonden
continue levensduur proeven met gloeilampen plaats.Later werd het pand omgevormd tot
hoofdkantoor van de lichtdivisie. De Lichttoren is een bijzonder gebouw, zeker ook in architectuur
historische zin.
4. Het Philips fabriekje
Dat is de eerste fabriek van Philips waar het allemaal mee begonnen is. In 1891 opende Gerard
Philips in 1891 zijn eerste lampenfabriek. Gerard Philips was afkomstig uit Zaltbommel maar
besloot hier in Eindhoven zijn geluk te beproeven met de fabricage van gloeilampen, een product
waarvoor hij een grote toekomst zag weggelegd. Het was eigenlijk toeval dat hij voor Eindhoven
koos. Hij kon hier tegen een redelijke prijs een fabriek kopen. Maar het allerbelangrijkste was dat er
ruimschoots goedkope arbeidskrachten voorhanden waren.
5. De Bergen
Het gebied 'De Bergen' is een nog in redelijk originele staat verkerend stukje oud Eindhoven. De
gezellige (eet)cafés op de 'Kleine Berg' zijn geliefd bij een wat artistieker publiek. Het is mooie
fotogenieke plek.
6. De Catharina kerk (Kerkstraat 1)
De kerk is, met zijn twee torens nog steeds opvallend aanwezig in het stadsbeeld, maar niet meer zo
opvallend als rond 1870, toen de nieuwe Catharina kerk in Eindhoven de dominerende katholieke
zuil bekrachtigde. Ook in Eindhoven kreeg de katholieke geestelijkheid vanaf 1800 na een
voorzichtige opkomst steeds meer grip op de maatschappij.
7. Strijp-S “de verboden stad”
STRIJP-S Is een voormalig bedrijventerrein van het Eindhovense stadsdeel Strijp dat heeft
toebehoord aan het bedrijf Philips. Strijp-S stond bekend als De verboden stad, het gebied dat
omringd werd door de Eindhovense bebouwing, maar dat niet vrij toegankelijk was. Strijp-S is op
dit moment toegangkelijk voor iedereen en dé plek voor creatieve bedrijven en hippe mensen die
houden van kleinschalige initiatieven, vernieuwende concepten en uitdagende combinaties op het
gebied van food, fashion, design, re-used, vintage, interior en (urban)art!Sinds en fotografie. Sinds
2012 is ook Fotoclub.nl hier gevestigd.

8. Flying Pins (John F Kennedylaan 2)
De Flying Pins is een groot openbaar beeld in Eindhoven. Het werd ontworpen door de
beeldhouwers Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen en onthuld op 31 mei 2000. De Flying Pins
staat aan de kop van de John F. Kennedylaan aan de zuidkant van de straat, hoek Fellenoord. Het
betreft een uitbeelding van een bowlingbal met tien wegvliegende kegels. De kunstenaars zagen in
de Kennedylaan een bowlingbaan (bowlinglane) en zijn zo tot het idee gekomen. In de visie van de
kunstenaars past de dynamiek van de wegzakkende de bal met de vliegende en wegzakkende kegels
goed bij dit drukke punt in Eindhoven. De gele kleur van de kegels werd uitgekozen door Van
Bruggen en verwijst naar de gele narcissen die elk voorjaar de Kennedylaan opfleuren.
9. De Dommelstraat
De Dommelstraat is een straat en uitgaansgebied in het centrum van Eindhoven. Deze straat sluit
aan op het Stationsplein.
Kantoorgebouw Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Halverwege de Dommelstraat staat, op de
hoek met de Raiffeisenstraat, het rijksmonumentale bankgebouw van de Coöperatieve Centrale
Boerenleenbank, tegenwoordig beter bekend als de Rabobank. In dit pand, ontworpen door Jan
Stuyt en gerealiseerd in 1909, is geheel uitgevoerd in Um 1800 stijl. De bakstenen gevels zijn rijk
gedecoreerd, waarbij gebruik is gemaakt van classicistische elementen.
Het pand heeft netzoals de meeste panden in deze straat een horeca-bestemming. De Effenaar is het
bekdnste poppodium, verder zijn er clubs, cafés, cocktailbars en restaurants te vinden.
10. Eindhoven Airport (Luchthavenweg 25)
De Vliegbasis Eindhoven of Eindhoven Airport in de volksmond ook nog vaak Welschap genoemd.
Van oorsprong is het een civiel vliegveld dat na de oorlog als vliegbasis is overgegaan in handen
van de Koninklijke Luchtmacht. Het vliegveld wordt deels door de burgerluchtvaart gebruikt. Met
5,5 miljoen passagiers in 2020 is Eindhoven Airport, qua reizigers, het grootste regionale vliegveld
in Nederland. Op de spottersweg kan je fantastische foto’s maken van vliegtuigen en toeschouwers.

